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 De flesta algblomningar är helt naturliga 
och ofarliga men vissa kan vara skadliga 
på olika sätt. Den här artikeln handlar 
om de växtplankton som direkt kan 
skada andra organismer genom att vara 
giftiga eller på andra sätt skadliga.

■ Mikroskopiska alger kan vara skadliga 
på flera olika sätt. De kan producera alggif-
ter som ansamlas i musslor och därigenom 
förgiftar människor. De kan också vara så 
giftiga att de direkt förgiftar människor och 
djur som får i sig dem. En del alger skadar 
fisk, genom att exempelvis förstöra gälar-
na. Kraftiga algblomningar kan dessutom 
ansamlas i vikar där de orsakar syrebrist, 
fiskdöd och stör badlivet. 

Musselförgiftande alger farligast
De alger som är farligast för människor 
producerar gifter som kan ansamlas i 
musslor. Musslor och andra filtrerande 
djur lever av växtplankton som de fångar 
genom att filtrera vattnet. Musslorna tar 
själva ingen skada, men människor som 
äter dem kan bli ordentligt sjuka. Flera 
olika alger producerar denna typ av gifter. 
De flesta ingår i gruppen dinoflagellater, 
men några tillhör gruppen kiselalger. 

Paralyserande musselförgiftning är ett 
mycket allvarligt sjukdomstillstånd som 
drabbar människans centrala nervsystem. 
Som tur är förekommer de planktonarter 
som producerar dessa gifter sparsamt i 
svenska vatten. Det är flera arter inom 
dinoflagellat-släktet Alexandrium som 
till hör denna grupp. De hittas om våren vid 
Bohuskusten, och under sensommaren i 
Egentliga Östersjön. Kiselalger från släktet 
Pseudo-nitzschia producerar också ett gift, 
domsyra, som påverkar det centrala nerv-

systemet. Giftet har påträffats i Norge och 
Danmark men har inte nått över gräns-
värdet i svenska musslor. Detta algsläkte 
finns i både Västerhavet och Östersjön.

Ett vanligare problem är de alger som 
producerar diarrégifter. Symptomen liknar 
magsjuka, och går över efter några dagar. 
Det är arter från ett annat dinoflagellat-
släkte, Dinophysis, som producerar dessa 
gifter. I slutet av sommaren och under 
hösten brukar musselprover visa på förhöj-
da halter av diarrégifter i en del områden 
på västkusten. Musselodlarna skördar då 
från andra platser. Musslornas giftighet 
varierar mellan åren, och vissa år är de inte 
giftiga alls. 

Det är framförallt i Västerhavet som 
problem med alggifter i musslor förekom-
mer. I Östersjön är det ett litet problem 
eftersom blåmusslor inte växer till ätbar 
storlek vid den salthalt som förekommer 
där. Undersökningar om alggifter kan föras 
vidare i näringskedjan pågår. 

Blågrönalger – en sommarplåga
I Östersjön är det största problemet istället 
blomningar av blågrönalger, som egentligen 
är cyanobakterier. Flera arter producerar 
gifter, men framför allt katthårsalgen, Nodu-
laria spumigena, är problematisk. Giftet 
nodularin har orsakat dödsfall bland hundar 
som slickat pälsen ren efter bad i en sådan 
algblomning. Giftigheten är dock inte det 
enda problemet. Turismen påverkas negativt 
av de ansamlingar av alger som kan driva in 
från öppna havet under högsommaren. De 
stör badlivet och luktar illa när de ruttnar. 

Det är värt att notera att de cyanobakterier 
som orsakar problem i Östersjön inte tillväx-
er lika bra varken i det salta Västerhavet eller 
det söta, näringsfattiga vattnet i Bottenviken.

skadliga algblomningar
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kontroll och information
internationellt övervakas skadliga alger 
med stor omsorg för att skydda män-
niskors hälsa och vattenbruksnäringen. 
Direktiv från eu styr hur övervakningen 
går till i europa, och livsmedelsverket 
övervakar att de musslor som säljs i 
Sverige är fria från alggifter. generellt är 
dock giftiga alger ett litet problem i Sve-
rige jämfört med många andra länder. 
Oftast är det ofarligt att bada även om 
det finns giftiga alger i vattnet. vid täta 
ansamlingar ska man dock låta bli.

Provtagning av växtplankton sker 
inom långsiktig nationell och regional 
miljöövervakning, ofta en till två gånger 
per månad. Övervakning av cyano-
bakterieblomningarna i Östersjön sker 
även med satellit av SMhi och Kust-
bevakningens flyg. i en del kommuner 
sker algövervakning i samband med 
badvattenkontroll. 

hit kan man vända sig för mer informa-
tion om skadliga algblomningar:
• Informationscentralen för Västerhavet
 telefonsvararen blåmusslan,  

031- 60 52 90
• Informationscentralen för Egentliga 

Östersjön, www.infobaltic.se
• Informationscentralen för Bottniska 

viken – www.ac.lst.se/naturochmiljo/
bottniskaviken-icbv

• SMHI, www.smhi.se
• Livsmedelsverket, www.slv.se
• Kommunen
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n När stora blomningar av cyanobakterier 
driver in till kusterna under högsommaren blir det 
mycket otrevligt för badsugna. en del blomningar 
är dessutom giftiga. Bilden visar Nodularia spumi-
gena ansamlat på ytan, samt i ljusmikroskop.
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n Bilderna visar dinoflagellaterna Dinophysis 
acuta, Dinophysis acuminata fotograferad med 
svepelektronmikroskop, Alexandrium ostenfeldii 
fotograferad med fluorescensmikroskop samt 
kiselalgen Pseudo-nitzschia cf. pungens
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Bottenviken
Inga skadliga algblomningar

Bottenhavet
• Cyanobakterier
• Musselförgiftande dinoflagellater 
  (dock ingen musselodling)

Egentliga Östersjön
• Cyanobakterier
• Musselförgiftande dinoflagellater 
   (dock ingen musselodling)
• Fiskskadande arter

Västerhavet
• Musselförgiftande dinoflagellater
• Fiskskadande arter
• Cyanobakterier
   (intransporterade från Östersjön)

SKADLIGA ALGBLOMNINGAR I VÅRA HAV

Örefjärden, B3

C3

Askö, B1

BY31Släggö

Anholt E

n Kartan visar var olika typer av skadliga alger förekommer samt de provtagningsstationer som 
använts i artikelns samtliga figurer.

n Diagrammen visar årscykeln för förekomst av den musselförgiftande dinoflagellaten Dino-
physis acuminata. arten förekommer i alla Sveriges havsområden, men bara sporadiskt i Botten-
viken. en annan art, Dinophysis acuta, är betydligt giftigare, men förekommer bara i västerhavet.

Staplarna representerar månadsmedelvärden med standardavvikelser, och visar antal tusen celler per liter vatten i ytvattnet. 
0–20 m för stationerna B1 och By31 och 0–10 m för övriga. värdena omfattar perioden 1990–2007, för Släggö 2000–2007 
och för Bottniska viken 1993–2007.
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n algblomningar som nattetid orsakar det vackra 
ljusfenomenet mareld, kan på dagen synas som 
kraftigt rödfärgade stråk i vattnet. Bilden visar en 
blomning av Noctiluca scintillans, den mest kända 
av de organismer som orsakar mareld. 
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n Flagellaterna Chrysochromulina polylepis, 
Pseudochattonella farcimen, dinoflagellaten 
Karenia mikimotoi och kiselalgen Chaetoceros 
concavicornis.

FiskskaDanDE algEr

alger som skadar fisk
För tjugo år sedan blommade den lilla 
flagellaten Chrysochromulina polylepis i 
Västerhavet. I media kallades den ”mördar-
algen” eftersom den dödade mycket fisk. 
Blomningen 1988 var mycket omfattande, 
och påverkade även bottenlevande djur och 
växter. Någon lika stor blomning av denna 
art har inte noterats i Sverige sedan dess, 
men den har varit ovanligt talrik under den 
senaste vintern och våren i Östersjön, dock 
ej i Kattegatt. Inga skadliga effekter har 
noterats i samband med detta. 

Chrysochromulina är en av ganska 
många växtplanktonarter som kan skada 
fisk. Det är framförallt gälarna som är 
utsatta både för mekanisk påverkan och för 
gifter. De senaste åren har en annan flagel-
lat, Pseudochattonella farcimen, utgjort 
ett större problem. Den har blommat i 
Västerhavet och drabbat fiskodlare i Norge 
och Danmark, medan näringen i Sverige 
klarat sig. Vild fisk klarar sig oftast genom 
att simma till ett område där algerna inte 
finns. Större blomningar av dinoflagella-
ten Karenia mikimotoi förekom i Skager-
rak i slutet på 1980-talet, men på senare 
år har blomningar av denna fiskskadande 
art främst noterats i skotska och irländska 
farvatten.

Även vissa kiselalger orsakar problem 
för fiskodlare. Det är vassa utskott på alger-
na som kan skada fiskars gälar. Chaetoceros 
concavicornis, en art känd från Nordame-
rikas västkust, noterades för första gången 

som vanlig i Västerhavet under året, men 
inga skadliga effekter har rapporterats.

Mareld – mest vacker
Mareld är kanske den mest spektakulära 
algblomningen. Fenomenet med själv-
lysande plankton är verkligen en upple-
velse. Ljusblixtarna orsakas av algernas 
bioluminiscens och är sannolikt ett sätt att 
undvika att bli uppäten. 

I Västerhavet, där fenomenet är vanli-
gast, är det för det mesta dinoflagellaten 
Noctiluca scintillans som orsakar ljusblix-
tarna. Under sensommaren eller hösten 
kan vattnet ibland färgas tegelrött när den 
ansamlas nära ytan. Detta encelliga plank-
ton lever av att äta andra organismer, och 
är med andra ord ett djurplankton. Arten 
är inte känd som giftig, men kan, liksom 
flera andra arter, orsaka fiskdöd genom 
att syrebrist uppstår när det är en kraftig 
blomning. 

I Egentliga Östersjön är det istället arten 
Alexandrium ostenfeldii som vid flera till-
fällen gett upphov till självlysande blom-
ningar. Den tillhör ett släkte som kan orsa-
ka paralyserande musselförgiftning. Som 
tur är äter man ändå inte Östersjöns alltför 
små musslor. S

läStiPS

Om Chrysochromulina-blomningen i Östersjön 
2007–2008. HELCOM Indicator Fact Sheet 
www.havet.nu/?d=186&id=54640501
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